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TAFLEN RHEOLI RHYWOGAETH

Mae Gwenynen bwm yr ardd (Bombus ruderatus) 
yn wenynen fawr â thafod hir sy’n porthi ar 
amrywiaeth eang o rywogaethau o blanhigion. Mae 
gan y breninesau, y gweithwyr a’r gwrywod goler 
felen, rhes felen am eu bol a chynffon wen, er nad 
yw unigolion sy’n gwbl ddu ddim yn anghyffredin. 
Weithiau, gall fod yn anodd iawn i wahaniaethu 
rhwng Gwenynen bwm yr ardd a Chacynen yr ardd 
(Bombus hortorum), sy’n berthynas agos, sy’n 
rhywogaeth gyffredin. Mae Gwenynen bwm yr ardd 
wedi dioddef dirywiad difrifol yn ei dosbarthiad 
ac mae wedi ei rhestru dan Adran 7 o Ddeddf yr 
Amgylchedd (Cymru) 2016 fel Rhywogaeth Bwysig 
Iawn yng Nghymru.

Cylch bywyd
Mae ei chylch bywyd yn fyr, gan y bydd breninesau’n deffro 
o’u gaeafgwsg fel arfer ym mis Mai a bydd cytrefi’n marw 
allan erbyn mis Awst. Wedi sefydlu nyth, bydd y frenhines yn 
cynhyrchu gweithwyr i ddechrau, y gellir eu gweld yn hedfan 
o fis Mehefin i fis Awst. Bydd yn nythu, gan amlaf, dan ddaear 
mewn hen dyllau mamaliaid. Yna, cynhyrchir gwrywod a 
breninesau newydd, a gellir eu gweld o fis Gorffennaf i fis 
Awst. Bydd breninesau newydd yr haf, wedi gadael y nyth a 

pharu, yn gaeafgysgu o fis Hydref tan fis Ebrill.

Map dosbarthiad
Mae’r wenynen bwm yma, arferai fod yn niferus ar draws 
Cymru a de Lloegr, wedi dioddef dirywiad difrifol yn ei 
dosbarthiad ac mae wedi ei cholli o oddeutu 80% o’i 

lleoliadau hysbys dros y 100 mlynedd diwethaf. Yn y DU, mae 
i’w chael yn bennaf bellach yn y Ffeniau, Dwyrain Canolbarth 
Lloegr a Swydd Gaergrawnt. Mae’n ymddangos ei bod wedi 
ei cholli o’r rhan fwyaf o Gymru, gyda dim ond un cofnod 
cyfoes o Benrhyn Lydstep, Sir Benfro. Mae anawsterau wrth 
ei hadnabod yn golygu ei bod, o bosibl, wedi ei than-gofnodi 
yng Nghymru.

Gwenynen bwm 
yr ardd (Bombus 
ruderatus)

(Mae’r sgwariau coch yn dangos dosbarthiad rhwng 1990 a 2017; 
y sgwariau oren rhwng 1950 a 1989; sgwariau gwyn rhwng 1800 a 
1949. Mae’r dyddiadau diweddaraf (uchaf) yn gorchuddio’r dyddiadau 
cynharach (rhai is). Casglwyd y wybodaeth a ddefnyddiwyd yma trwy 
Atlas NBN a Chanolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru o’r 
ffynonellau canlynol: Cymdeithas Cofnodi Gwenyn, Gwenyn Meirch a 
Morgrug (BWARS), Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth ar gyfer 
Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BIS), Bumblebee 
Conservation Trust (BBCT), Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd 
Cymru (Cofnod), Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De Ddwyrain 
Cymru (SEWBReC), a Chanolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin 
Cymru (WWBIC). Lawrlwythwyd o Atlas NBN ar http://nbnatlas.org. 
Cyrchwyd 01 Mawrth 2018.)
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Cynefin
Yng Nghymru, mae i’w chanfod gan amlaf mewn glaswelltir 
arfordirol ac ar bennau clogwyni (e.e. Penrhyn Lydstep, Sir 
Benfro), lleoliadau amaethyddol (e.e. Bow Street, Ceredigion 
a’r Rhandirmwyn, Sir Gaerfyrddin), ac mewn twyni arfordirol 
(e.e. Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynys-las, Ceredigion) 
ble mae codlys (yn enwedig meillion) yn doreithiog.

Mae cynefinoedd eraill yn cynnwys torlannau llifogydd, ymylon 
ffosydd, safleoedd tir llwyd ac, weithiau, leoliadau coetir a 
threfol. Mae’n hanfodol bod ffynonellau paill a neithdar ar gael 
o fewn pellter crwydro o nythod rhwng mis Ebrill a mis Medi. 
Mae angen tyllau segur mamaliaid bychain ar gyfer safleoedd 
nythu; credir mai dyma ble y bydd y breninesau’n gaeafgysgu. 
Mae’n bosibl y byddai’r wenynen yma’n elwa’n fawr o 
gynlluniau amaeth-amgylcheddol fel plannu blodau gwyllt yn 
ymylon caeau a gwyndwn meillion coch.

Achosion dirywiad
Mae’r dirywiad yma wedi ei briodoli i raddau helaeth i golli 
ardaloedd eang o gynefin agored heb ei wella i ddwysáu 
amaethyddol, datblygu a choedwigaeth fasnachol. Mae’n 
bosibl bod tresmasiad prysgwydd a cholli ardaloedd 
porthi wedi gwneud nifer o safleoedd yn anaddas ar 
gyfer y rhywogaeth hon. Mae’n sicr bod dirywiad defnydd 
traddodiadol o’r tir, â’i briddoedd heb eu gwella, cynefinoedd 
a chloddiau’n llawn blodau, wedi effeithio ar y rhywogaeth 
hon a nifer o wenyn bwm eraill.

Rheoli cynefin 
• Heuwch gymysgeddau blodau paill a neithdar: Dylai’r 

cymysgeddau fod yn llawn blodau a chynnwys o leiaf dri 
phlanhigyn sy’n gyforiog o baill a neithdar gaiff eu ffafrio 
gan y rhywogaeth hon, yn enwedig y Feillionen goch 
(Trifolium pratense). Mae rhywogaethau eraill ddylai fod 
yn bresennol yn cynnwys Llin y llyffant (Linaria vulgaris), 
briwlys a Chribau’r Pannwr (Dipsacus fullonum), yn 
ogystal ag ysgall a’r bengaled sy’n ffefrynnau gan y 
gwrywod, a’r Farddanhadlen wen (Lamium album) sy’n 
bwysig iawn i freninesau sydd wedi gaeafgysgu;

• Heuwch gymysgeddau mewn stribedi neu flociau o 
0.5ha, gydag o leiaf un bloc bob 20ha ac ysgogwch 
flodeuo hwyr trwy dorri hanner yr ardal a heuwyd i 
20cm ym mis Mehefin ac yna’r ardal gyfan i lawr i 10cm 
rhwng 15 Medi a’r 31 Hydref, a chliriwch y torion;

• Plannwch lwyni sy’n blodeuo ddiwedd y gwanwyn 
(e.e. helyg hwyr a choed afalau surion): Mae’r rhain yn 
ffefrynnau gan freninesau ac mewn glaswelltir gwlyb 
a ffosydd, anogwch yr Ellesgen (Iris pseudacorus), 
Cwmffri (Symphytum officinale) a Briwlys y gors (Stachys 
palustris);

• Torrwch yn flynyddol a chlirio’r torion: Os yw 
ffynonellau paill a neithdar yn doreithiog, byddai’n well 
torri rhwng mis Medi a mis Mawrth a chlirio’r torion. 
Os yw ffynonellau paill a neithdar yn brin, dylai torri 
ardaloedd o laswelltir rhwng Ebrill a Medi ddigwydd ar 
raddfa fechan ac mewn adrannau neu yn eu tro. Bydd y 
math yma o dorri’n sicrhau bod planhigion addas ar gael 
ar gyfer y gwenyn bwm bob amser; 

• Rheoli stoc: Cliriwch y stoc o’r safle rhwng y 15fed Ebrill 
a’r 1af Medi. Dylid gwarchod clystyrau o’r bengaled, 
cyngaf neu ysgall sy’n dal i flodeuo er mwyn darparu 
bwyd ar gyfer breninesau; a

• Chadwch ardaloedd o laswellt bras sy’n llawn 
twmpathau: Bydd y rhain yn darparu’r mwsogl a’r 
glaswellt marw a ddefnyddir fel deunydd nythu, a bydd yn 
denu llygod a llygod y gwair i greu safleoedd nythu.

Mwy o wybodaeth
Gellir ymweld â’r daflen hon ar y we ar www.buglife.org.uk

Mae’r wenynen hon wedi ei chynnwys yn adroddiad Gwenyn dan 
Fygythiad Cymru, Buglife Cymru, y gellir ei lawrlwytho o 
www.buglife.org.uk/adroddiad-gwenyn-dan-fygythiad-cymru

Mae gan y Bumblebee Conservation Trust daflenni gwybodaeth 
manwl ar pam a sut y gellir defnyddio gwahanol opsiynau rheoli i greu 
cynefinoedd sy’n fuddiol ar gyfer gwenyn bwm. Mae’r rhain ar gael i’w 
lawrlwytho oddi ar  
www.bumblebeeconservation.org

ymdeithas Cofnodi Gwenyn, Gwenyn Meirch a Morgrug  
www.bwars.com Taflenni Gwybodaeth Pryfed Pigog. 

Hymettus 2006: Bumblebees associated with open grasslands.
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